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Dagordning för ordinarie jaktstämma med Malung Östra WOF.

Tisdag 2021.-O6-LS kl 19.00.

§ 1. Val av ordförande för stämman

§ 2. Anmälan om protokollförare

§ 3. Val av 2st justeringsmän

§ 4. Stämmans behöriga utlysande

§ 5. Fastställande av röstlängd

§ 6. Styrelsen och revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet

§ 7. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna

§ 8. Utgifter och inkom ststat 2O2L-2O22

\-/ 
§ 9. fråga om användning av ett eventuellt överskott från föregående räkenskapsår

§ 10. Fastställande av regler för jaktutövande och viltvård, samt instruktioner för jaktledare

§ L1. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis, samt i förekommande fall för fällt

villebråd

§ 12. Frågor om föreningens tillstånd för överlåtelse och upplåtelse av jakträtt inom området

§ 13. Antagande av medlemmar

§ 14. Val av ordförande i styrelsen

§ 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter samt kassör

§ 16. Val av revisorer jämte suppleanter

§ 17. Val av personer som skall utfärda jakträttsbevis, jaktgästbevis samt fastställande av

firmatecknare.

v 
§ 18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans beslut samt kallelse till jaktstämma

§ 19. Val av valberedning

§ 20. Övriga frågor

§ 21. Mötets avslutande
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Avskiutnins övrist vilt (2020/21). 73 rapporter inlämnade.

Orre 31 Rådjur 5

Morkulla 0

Nötskrika 27

Tjäder 49

Skogshare t

27

5

Kalv

10

6

13

5

9

1,

0

4

10

3

Bäver

Kanadagås

Järpe

Skata

Mås

Totalt

19

Rödräv

Grävling

18

10

Mård

Mink

Utbetalnine av viltpremie 2020/2021

31 730 kr

AvskiutninF Älp 2020/21

Jaktlag Tjur

Gravberget 5

Kvilselen 5

Lyån 7

Ålidberget 4

Stupbereet 4 4

Ko

1,4

25

1,1,

17

Summa 25 864318
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VE RI§AMHE T SBERIiTTEL SE

Styrelsen ftir Malungs Östra WOF får hiirmed avgivaftiljande verksamhetsberättelse ftir
tiden 2020-05-0 1 - 2021 -04-30.

STYRELSEN
Styrelsen har bestått av: Jonny Eriksson ordfiirande, Lim Dan Danielsson Vice ordf tillika
ledamot, Daniel Eriksson sekreterare, Tomas Johansson ledamot, Jan-Erik Olsson ledamot.

Styrelsesuppleanter: Ulrika Lennartsson och Hans-Erik Gunnarsson.

Kassör utanftir styrelsen har varit Jörgen Larsson och Per-Gunnar Bengtsson

MÖTEN
Ordinarie jaktstiimma avhölls den2020-06-15. Vidare har styrelsen haft 4 protokollforda
sammanträden där även jaktledarta deltagit.

Diirutöver har VVOF varit representerat vid Malungs jaktvådskretsmöten samt vid Malung
Nordöstra och Nordvästra Älgskötselområdens möten.

YVOF har även varit representerat vid andra möten med jaktlig inrikhring.

EKONOMI
Ekonomin iir fortsatt god. Behållning kassa: 1689 kr

Bank: 184511,54

Patroner: 70,30

Skjutbanan: 24025,3

ÖVnf CT. Arbetet med ombyggnation av s§utkuren har påbörjats och kommer att

ftirdigställas under 2021. Arbetet med att digitalisera markiigarlistan hff också pabörjats

underåret. Slutligen vill styrelsen framfiira sitt tack till alla delägare / medlemmar ft)r ett gott
samarbete under det gangna verksamhetsåret och ser ftirviintansfullt fram emot ett nytt jaktår.

Malung den22Maj 2021

:13-1 .1 27, a-lz
Lim-Dan Danielsson Vice ordf

E***z\ VilLzn:* äry Z'***ii:
Daniel Eriksson sel«eterare Tomas Johansson ledamot

4-*,
Jonny Eriksson ordftirä-nde
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REVISIONSBERÄTTELSE.

Undertecknade som på foreningens ordinarie årsmöte utsetts att
granska Malungs Östra Viltvårdsområdesfiirenings rålkenskaper ftir
tiden 1-5 2a20 till 30-4 2021far efter fullgiort uppdrag avge foljande
berättelse.
Vi har tagit del av kassabok, verifikationer, kontoutdrag, bankböcker
och protokoll.
Samtliga inkomster och utgifter iir verifierade och överensstämmer
med forda böcker.
Med hänsyn till vad ovan anfiirts och då vi inte anser aff det finns
något att erinra mot forvaltningen i övrigt, tillstyrker vi att styrelsen
och kassafiirvaltaren beviljas ansvarsfrihet ftir den tid revisionen
omfattar.

Malung den 2021-05-28

Bengtlars

.--1'"

Suv,..r-- 
' (ö?'t.t:

Sune Torris
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Malungs Östra WOF.
Resultat och Balansräkning 2020 05 OL-2O2104 30.

lntäkter
JR-bevis övrigt vilt
JR-bevis älg

Dagkort småvilt

Jakträtter
Björnpasset

Fallavgifter
Rowiltkort
Skytte

Trafikälgar

Fel inbetalat
Summa

Årets underskott

Kostnader
Älgbanans drift
Viltpremier
Arrenden

Administration
Fallavgifter

Skytte

Arvoden

Hemsida

Sv Jägareförbundet
Trisslotter

Återbet JR-bevis

Viltvård

Förplägnad

Skjutbanan

Rowiltkort
Malungs JVK

Korr Felinbetalat

Björnpasset

Gratifikation
Äso.adm

Summa

93 100,00

138 600,00

5 925,00

17 L78,00

550,00

31 550,00

1300,00

1700,00
5 550,00

4 000,00

299 453,00
13 386,88

312839.88

2 69L,00

31730,00
157 819,00

5 054,70

31550,00
226L,00

13 950,00

784,00

600,00

450,00

1000,00
24837,00

324,35

28 865,83

1000,00
2 200,00

4 000,00

990,00

1000,00
1833,00

312 839,88

Balanräknine
Tilleånear
Kassa

Bank

Patroner
Skiutbanan

Skulder

Eget Kapital

Ungdomsfond
Årets underskott

1689,00

18451,1,54

70,30

24025,30

210296,t4

2015!4,t3
22L68,89

-13386,88

0,00

214296,!4
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Malungs östra WOF.

Förslag budget 2021 05 Ot-2O22 04 30.

lntäkter
JR-bevis övrigt vilt
JR-bevis älg

Dagkort småvilt
Ja kträtter
Björnpasset

Fallavgifter
Rowiltkort
Skvtte

Summa

Överskott

Års 450 . Gäst 350

Års 700 \tg
20O/dae
5+20=25/ha

106875,00

164500,00

L0000,00

22000,00

550,00

31550,00

1000,00

1700,00

338175,00

17125,00

Kostnader

Älgbanans drift
Viltpremier
Arrenden

Administration

Fallavgifter

Skytte

Arvoden

Hemsida

Jägareförbundet
Trisslotter
Viltvård

Förplägnad

Skjutbanan

Rowiltkort
Malungs JVK

Björnpasset

Äso-adm

Summa

3000,00

32000,00

186250,00

6000,00

31550,00

3000,00

14000,00

800,00

600,00

450,00

25000,00

500,00

L2000,00

1000,00

2000,00

900,00

2000,00

321050,00
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Jaktledarinstruktion fiir Malungs Östra Viltvårdsområde.

Denna jaktledarinstruktion har antagits vid viltvårdsområdets årsstämma och innebär att jaktledaren
tilldelas följande ansvar och befogenheter. Vissa av nedanstående uppgifter kan delegeras vad gäller det
praktiska genomftirandet, ansvaret mot stämman kvarstår dock hos jaktledaren.

Jaktledaren skall:

Före iakten:

Planlägga jakten utifrån antalet anmälda deltagare.
På låimpligt sätt tillse att passen som skall anvåindas är i brukbart skick (delegation)
Ordna en jägarhäff f(ir att informera om årets jakt
Ordna möjlighet for träning och skjutprov på skjutbana (delegation)
Upprätta lista på jaktdeltagare och hundftirare §amn och telefonnummer)
Tillse att tränade eftersöksekipage finns tillgängliga underjakten
Tillse att jaktområdesgränserna åir markerade. Karta med jaktområdesgriinserna och pasställen markerade
tilldelas j aktd eltagama (delegation)
Kontakta jaktgrannama (radiokanaler, eftersök, mobilnummer m.m.)
Tillse att jaktdeltagarna tagit del av jakt-PM
Tillse att plan fiir krisberedskap finns och att jaktdeltagamatagit del av den.
Utse ansvarig för insamling och sammanställning av viltobservationer

Under iakten:

Vid jaktdagens början: Kontrollera nåirvaro, informera om vad som är tillåtet att ftilla och sen starta jakten.
Se till att samtliga jaktdeltagare känner till markernas omfatfiring och var jakten kommer att bedrivas
Fördela pass och hundområden
Leda jakten och tillse att regler och stämmobeslut foljs
Påminn om varje jägares ansvar atltatn viltobservationer
Tillse att eftersöksekipage fims tillgängliga for eventuellt eftersök
Samordna uttransport av skjutet vilt ur skogen (delegation)
Tillse att transportmöjligheter finns ör skjutet vilt till slakteri (delegation)
Löpande anpassa jakten så att intentionerna i stämmobeslutet om inriktning och omfattning uppfylls. Om
jaktledningen anser att jakten bör avbrytas for säsongen innan tilldelningen är t/lld skall detta meddelas
styrelsen som tar beslut i frågan

Efter iakten:

Tillse att arbetet i slakteriet fungerar (delegation)
Kontrollera att inga jaktdeltagare finns kvar i skogen
Sammanställa viltobservationer (delegation)
Informera om när och var samling sker ft)r kommande jakt

Jaktledaren har befosenhet att:

Besluta om lämpliga jaktsåtar
Besluta om vilka pass som skall besättas
Begriinsa antalet hundar per jaktsåt om det anses nödviindigt
I samråd med hundförare besluta om annan än hundforare skall gå på ståndskall
Om och vem som skall gå på på ståndet ft)r främmande hund som kommer in med vilt på marken
Besluta om niir jaktsåtarna skall avbrytas
Avbryta jakten om det behövs p.g.a. säkerhetsskäl eller lor att reda ut svåra eftersök
Avvisa de deltagare som bryter mot regler eller jaktledaranvisningar. Avvisningen avser den aktuella jaktdagen.
Beslut om längre avstiingning avgörs av VVOF-ssrelsen
Beslagta trofd från älg som ftillts hots attjaktledaren beslutat att förbud råder.
Besluta om vilt som påskjuts på grannområden men faller inom området skall återliimnas till påskjutande lag
eller behållas
I övrigt besluta om frägor som berör säkerhet ftir deltagama, viltet och allmiinheten samt frågor rörande en sund
och trivsam jakt. D{
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Älepolicv för Malung östras Viltvårdsområde

Målsättningen är att vi ska ha en produktiv stam som ger hög avkastning och dessutom acceptabla

skogsskador. Älgstammen ska tåla ett optimalt jakttryck och ge många jakttillfällen. Vinterstammen

ska bestå av stora produktiva djur. Dessa klarar förhoppningsvis också rovdjursangrepp Bättre.

För att vi ska nå dessa mål bör vi sträva efter att få en hög ålder på de produktiva älgarna. Var

restrektiva med avskjutningen av stora kor. Produktiva kor är hjärtat i älgstammen.

Stora älgar klarar rovdjursangrepp bättre och behövs i reproduktionen.

Spara vuxna djur skjut kalv istället.

De är viktigt att vi utnyttjar jakttiden, urvalsjakt - ojämnheter i tillgång som beror på betes

förflyttning, brunst eller rovdjur kan ge en felaktig bild av stammen.

Jakt är ingen tävling. Hävda jaktmarkerna och jakträtten.

Att vi använder oss av Östras älgavskjutningspolicy som är:

Fri avskjutning av vuxna upp till SOYI av grundtilldelningen, därefter får ej skillnaden vuxen/kalv bli

större än 2 vuxna fler än antalet fällda årskalvar.

Exempel: Har man en grundtilldelning på 10 vuxna och man har fällt 5 av dessa så slår man stopp på

ytterligare avskjutning till dess att det har fällts minst fyra årskalvar.

I detta läge kan man öppna för ytterligare avskjutning av ett vuxet djur.

D6
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§10 Regler fiir Jaktutövning mm

10a Stämman beslutar att bedriva älgiakt enligt MÖVVOF:s älgavskjutningpolicy,
Se bilaga 9 i stämmohandlingarna. (bilaga läggs även ut på MÖVVOF:s hemsida).
Med 9st Att: satser, enlig filljande.
Att man börjar jakten enligt tabell.
Att samtliga lag börjar "oktoberjakten" på måndagen den 1 1/10 - 2021
Att det är upp till varje lag om man skall fortsätta jakten direkt efter delning i ordinarie
vecka i Oktoberjakten
Att det är tillåtet att deltaga i annat lag vid efterjakt, nåir det egna laget inte jagar och

efter godkännande av det inbjudande laget.
Att bytes delas av de som deltar i jakten.

Att jaktledaren tillser att plan för krisberedskap finns och att jaktdeltagarnatagit del av

denna.

Att jaktledaren vid jaktdagens början: Kontrollerar närvaro, informerar om vad som är

tillåtet att ftilla därefter starta jakten.

Att jaktledaren kan beslagta trofe' från älg som f;illts trots att jaktledaren beslutat att

ftrbud råder (tillfaller foreningen).\!/ 
Att hundftirare får gå ut på kalvjakt vid ordinariejaktstarts början, (sept) samt direkt efter

ordinarie veckan i oktober.
Hundftirare får ta EN kalv ftr egen del. Fallavgiften betalas av Jägaren.

Vid ytterligare ftillda kalvar tillfaller dessa laget,( d v s när man åir ute ensam på kalvjakt)
annars tillfaller bytet de som deltar i jakten, enligt Att:sats nr 5.

Hundftirare kan också ffi köpa loss fiilld kalv från laget med en interndebitering
på 5514/ kg.
Flundftirare är den som iir anmäld som hundförare till respektive lag före ordinarien jakt.

Hundförare utses till jaktledare om inte ordinarie Jaktledare samt Vice inte kan delta
under jakten. Är man fler än en hundftirare skall en av dom utses som jaktledare.

§10 b Jakt på björn, varg, järv, lo och Vildsvin
Kan bedrivas som områdesjakt och gemensamhetsjakt.

\v Länsstyrelsen eller annan myndighets direktiv skall gälla.
Alla som skall jaga björn skall ha giltigt Björnpass
Att björnjakt bör bedrivas ft)r att begränsa skador på tamboskap samt på älgstammen.
Att lodjursjakt bör bedrivas ft)r att begränsa skadorna på småviltstammarna.
Att vargjakt bör bedrivas ftir att begränsa skador på tamboskap samt på
älgstammen och hundar.
Att jakt på vildsvin bör bedrivas ftir att begränsa skador på mark samt grödor.

§lOc Björnjakt i samband med älgiakt.
Att det är upp till varje enskilt älglag att besluta om björnjakt i samband med
Åtgiakt. Jakträttsbevis ft)r övrigt vilt skall lösas.

Var och en som tänker jaga björn skall ta del av de regler och instruktioner som

finns. W
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§10d Jakttider.
Jakttider. Ä1g enligt tabell ftirutom att sats 10 a.

Övrigt vilt, enligt tabell

§10e Huvudregel.
Stiimman rekommenderar att all jakt forutom älgiakt undviks under ordinarie älgjakts

veckan. Mårdhund, skabbräv och vildsvin, är tillåtna samt björnjakt enligt § 10c.

§10f Titldelning älg.
Enligt skötselplaner.

§10g Val av jaktledare.
Gravberget
Kvillselen
Lyao
Stupberget
Ålidberget

Ställftireträdare:
Gravberget
Kvillselen
Lyån

Stupberget

Ålidberget

Lars-Erik Flodung
Peter Eriksson
Helge Klahr
Jörgen Sigfrids
Håkan Magnil

Tony Svensson
Ulrika Lennartsson
Håkan Spjuth
Lim Dan Danielsson
Hans-Erik Gunnarsson
Jan-Erik Olsson
Daniel Eriksson

Extra ställforeträdare utses vid behov av styrelsen.

§10h PM till älgiakten.
Överlåter till jaktledaren att ombesörja att Pm finns till jaktstart

§10i Anmälan till årets älgiakt.
Nyanmälningar skall ske skriftligen till styrelsen senast den 15 augusti. Jägare som

deltagit i älgjakt tidigare anmäler sig till respektive jaktledare senast den 15 augusti.

Styrelsen och jaktledama placerar de nyanmiilda.

§10j Kvalificering till årets älgiakt.
Man skall skjuta sammanlagt tre stålöpserier med krav på sammanlagt 8 träff i
träffområdet på älgfigur med jägarmässigt stöd. Har man skjutit godkänt bronsprov,

deltagit i lagskjutningar (med egna laget) eller varit med på Östras skjuttävling och haft

minst 8 träff så gäller också det som godkänt skjutprov och man uppfrller Ostras D6
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skjutkrav. Godkiinda kontrollanter är styrelsen, Jaktledarna, utsedda skjutledare samt
skjutledare under lagets egna skjutningar."

§10k Ansvarig lag fiir skjutbanan.
202112022 Stupberget,202212023 Kvillselen,2\23l2\24Gravberget,202412025Lyän
och 2025 I 2026 Ålidberget.

§ 1 0L Sjöfågeljakt rekommenderas ej.
I Hallsjöviken och älven söder där om

§l0m Viltpremier.
v. Stämman beslutade att viltpremier skall utgå med: 10:- ftr mås, skata, kråka

kaja, nötskrika.
Med 400:- ft)r mink, grävling, mård och räv. Gäller även skabbräv.

§ 1 0n Trafikskadat/dödat viltv 
Beslut togs att jaktledarna blir kontaktpersoner for eftersöksjägarna att kontakta vid
omhiindertagande av trafikdödat vilt. Jaktledarna ska även utse några ur egna laget som
har möjlighet att köra trafikdödat vilt till ett slakteri. En ersättning på
500 kr betalas ut fran Malungs Östras VVOF till den som åker ner med viltet.
Beslut togs även att upprätta en lista med namn pä jägare som vill köpa kött från
trafikdödad älg med ett pris på 55kr/ kg.

§l0o Viltrapport
Skottlistorna skall vara inlämnade senast den 15 maj i enlighet med direktiv från
Jaktvårdsftirbundet. De som har haft jaktgäster skall ftira upp jaktgästens skjutna
villebråd på egen skottlista och lZimna den till styrelsen.
Stämman beslutar om utlottning på trisslotter till ett viirde av 450:- till de som
inkommit med skottlistor, inom ft)reskriven tid. Styrelsen ansvarar hantering av detta.

§10p Viltvård.
Beslutades att ft)reningen skall tillhandahålla saltstenar. Respektive
lag ansvarar ft)r utplacering av saltstenar.
Beslut togs att utöka budgeten for viltvård så att möjlighet finns att söka bidrag till
stödutfodring om behov finns. Styrelsen beslutar om sådant bidrag är befogat.

§10q Dagkort.
På rekommendation från jakträttsinnehavare bör ej forsäljning av dagkort överstiga
5 dagar per jaktår per jakträttsinnehavare.

»{
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Malungs östra WOF

Nya upplåtelser 2021,05 26

Namn Upplåtare Omfattning Jakllag Kommentar

Mattias Pakkanen

nytt avtal

Max Grövlebakke

nytt avtal

Olof Johansson

nytt avtal

Joel Johansson

nytt avtal

Micke Siwerson

nytt avtal

Hans Andreasson

nytt avtal

Jon Liss

nytt avtal

Henrik Norlin

nytt avtal

Michael Paepcke

nytt avtal

Preben Pedersen

nytt avtal

Lars Römpötti

Lars Römpötti

Karl Erik Sigfrids

Gösta Eriksson

Anna Lund

Bengt Ohlin

Bengt Ohlin

Karin Norlin

Jens Kjelgaard

Jens Kjelgaard

Bengt Åke Larsson

Bengt Åke Larsson

Maria Larsson

Fredrik Nederberg

Övrigt vilt

Äte

Alljakt

AllJakt

Alljakt

Övrigt vilt

Övrig vilt

Alljakt

Alljakt

Alljakt

Alljakt

Övrig vilt

Övrig vilt

Övrig vilt

Övrigt vilt

Äle

Ny

Gravberget Ny

Stupberget Ny

Stupberget Ny

Ålidberget Ny

Ny

Lyån Ny

Ålidberget Ny

Ålidberget Ny

Ålidberget Ny

Ny

Thomas Bugge Davidsen Jens Kjelgaard

nytt avtal

Hans-Göran Halvarsson Bengt Åke Larsson

nytt avtal

Henrik Jansson

nytt avtal

Pontus Säfström

Fredrik Aarnseth

Anders Bexelius

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny Aa
>Q
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Stefan Janousch

Hubert Bodächtel

Filip Hedblom

Susanne lvansson

Lasse Wiström

Jonas Nederberg

Jonas Nederberg

Lena Bengtsson

Malung-Sälens Kommun

Malung-Sälen Kommun

Äle

Äte

Äle

Övrigt vilt

Äte

Gravberget Ny

Gravberget Ny

Ny

Ny

Stupberget Ny

D6
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Regler för föreni ngens egna ja kträttsu pplåtelser.

Föreningens egna upplåtelser kan försäljas till nedanstående kategorier personer i den

prioriteringsordning som anges.

1: Delägare i fastighet.

2: Barn till delägare (markägare), maka, make, sambo samt föräldrar som överlåtit sina

fastigheter åt sina barn.

3: Delägares (markägares) barnbarn samt delägarens (markägares) barns make, maka,

sambo.

Malungs östra WOF, Egna upplåtelser 202L122.

Efternamn

Axelsson

Bygg

Eriksson

Eriksson

Eriksson

Hansson

Larsson

Lebrun

Lebrun

Lind

Bond

Skymning

Olsson

Persson

Pettersson

Robertsson

Skymning

Spännar

Svalling

Lundin

Vibeto

Thors

Eriksson

Mårgård

Summa

Lenita

Kjell

Jonas

Jonny

Lenna rt
Bengt Bengt

Jörgen

Mats

Stephane

Gustav

Jonas

Tomas

Mattias

Rolf

Stefan

Johan

Gustav

Martin
Daniel

Elias

Brian

Hans

Jonathan

Jonas

Äle/ha

060
600
050
04L

38 38

60 60

050
030
030

60 60

060
600
60 60

42 42

34 34

60 60

060
060

600
060

60 60

060
60 60

60 60

7L4 1105

Förnamn övriet vilt/ha
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